
وإذا قلنا بأن  ( صل على محمد كما صليت )؛ملشبه به، وهنا قال: شبه دون مرتبة ااملوالقاعدة أن : الشيخ

يعين أننا ال نسألك أمرا غريبا نسألك أمرا  ,وأن هذا من باب التوسل ,الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل

التوسل إىل اهللا بأمسائه؛ التوسل إىل اهللا بصفاته؛  شكال .اإلفعلته من قبل؛ فإن اإلشكال هنا يرتفع وال يبقى فيها 

  التوسل إىل اهللا بأفعاله.

(( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي رابعا: التوسل إىل اهللا تعاىل باإلميان، باإلميان به وبرسله؛ ومنه هذه اآلية: 

(( ربنا فاغفر لنا  :لسؤال املغفرةفجعلوا إميام بذلك وسيلة  لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ))؛

  ذنوبنا )) .

ليس باإلميان باإلعمال الصاحلة؛ ومن ذلك قصة أصحاب , اخلامس: التوسل إىل اهللا عزوجل باألعمال الصاحلة

توسلوا إىل اهللا بصاحل  :صخرة فسدت فم الغار وال يستطيعون زحزحتها فقالوالغار الثالثة حني انطبقت عليهم ا

ل أحدهم بكمال بره لوالديه؛ وتوسل الثاين بكمال عفته؛ وتوسل الثالث بكمال أمانته؛ ففرج اهللا أعمالكم؛ فتوس

  عنهم؛ واضح يا مجاعة ؟ نعم .

ألنه قد يقول قائل: أليس هذا إدالال على اهللا عزوجل  ,فإذا قال قائل: التوسل ذا والذي قبله فيه إشكال

  مثال. إين فعلت كذا وفعلت كذا فاغفر يليا رب  :وإعجابا وفخرا بالعمل ؟ كأنه يقول

وأنين يا رب قد ذللت لك وعلمت أنك  ,اجلواب: ال؛ بل هذا من باب التذلل هللا عزوجل، من باب التذلل له

  امللجأ فعبدتك وآمنت بك فأسألك أن تغفر يل مثال .

إين اللهم  :تذكر حالك فتقول أن ,السادس: التوسل إىل اهللا بذكر حال الداعي، التوسل إىل اهللا بذكر حاله

رب إني  ((توسل بعمل صاحل وهنا على العكس باحلال؛ ومن ذلك قول موسى: ظلمت نفسي فاغفر يل؛ األول 

توسل إىل اهللا بذكر احلال؛ ألن اإلنسان إذا ذكر حاله هذا؛ وهذا ما ذكر إال  لما أنزلت إلي من خير فقير ))

  يلجأ إىل ربه عزوجل فيكون هذا من أسباب إجابة الدعاء.وأنه مفتقر إىل اهللا أوجب ذلك له أن 

السابع: التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء الرجل الصاحل؛ ومنه قول عكاشة بن حمصن للنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا 

ادع اهللا أن يجعلني منهم؛  :قال) بال حساب وال عذاب يدخلون الجنة إن من أمتي سبعين ألفا  (قال: 

السبل فادع اهللا أن يغيثنا  يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعتومنه قول األعرايب: ت منهم )؛ أن : (فقال

قينا وإنا نتوسل إليك بعم فتس بنبينا اللهم إنا نتوسل إليك :ومنه قول عمر للعباس: قم فادع اهللا؛ فقال فدعا,

   نبينا.



اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، يالحظ أنه إذا طلب  وهذا النوع السابع ينبغي أن يالحظ الطالب ما أشار إليه شيخ

منفعة الداعي وأجره؛ ألن الداعي يؤجر إذا دعا ألخيه؛ وإمنا قال ذلك احرتازا مما ذا منه أن يدعوا له فإمنا يقصد 

 ,فإن هذا من املسألة املذمومة أن تقول ادع اهللا يل قصدك منفعة نفسك :إذا أراد الطالب نفع نفسه فقط، قال

بدعائه لك ألنه يؤجر على اإلحسان إليك؛ وألنه إذا دعى لك أيضا ينتفع هو أن أدع اهللا يل وأن تقصد  :ال، قل

آمني ولك مثله أو ولك مبثله؛ هذا إذا أردت أن تطلب من شخص أن يدعوا لك أنت  :ظهر الغيب قال امللكب

حىت وإن مل تالحظ نفعه  ذمومةخاصة؛ أما إذا طلبت منه أن يدعوا للمسلمني عموما فهذا ليس من املسألة امل

من السؤال ؟  هو؛ ونظريه لو أنك سألت رجال درمها لنفسك أو قلت أعطين درمها لفالن الفقري؛ كان األول

    اآلخرة وتنفع املعطى يف الدنيا.ألنك تنفع املعطي يف ,من اإلحسان إىل املعطي وإىل املعطى؟ والثاين  ,املذموم

وهي جائزة ألا حقيقة سبب من  ,فهذه سبعة أنواع من التوسل كلها جاءت ا السنة، كلها جاءت ا السنة

هدنا السراط ا ((سني والصاد يتناوبان كثريا كما يف قوله: تشبه الوصيلة؛ وال هي أصالوالوسيلة  ,األسباب

ربنا اغفر  ((كالمها قراءتان سبعيتان؛ إذا نأخذ من هذه اآلية   هدنا الصراط المستقيم ))ا (( و المستقيم ))

  نا بذكر أقسام التوسل ., واستطرد؟ باإلميان جواز التوسل بأيش لنا ذنوبنا ))

  باب التوسل املمنوع أم ماذا ؟ هل شرك املشركني بآهلتهم من 

   ,خر: شيء آالطالب

ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى  ((ليس من التوسل بل هو عبادة ألم يقولون: نعم  ,خر: شيء آالشيخ

فهو ليس من  ,فهم يقصدون العبادة، يدعون هذه األصنام ويركعون هلا ويسجدون هلا وينذرون هلا ويذحبون هلا ))

  ن هذه األصنام تعبد .التوسل بل من باب القصد والغاية أباب 

رة فال تغرنك كث فاغفر لنا ذنوبنا )) ((أن كل أحد حمتاج ملغفرة الذنوب؛ لقوهلم: من فوائد اآلية الكرمية: 

نفسه من أن ترد هذه الطاعات ويذهب  علىاإلنسان كلما كثرت طاعاته فينبغي أن يكون أخوف ف ,الطاعات

  عمله سدى .

ومن فوائد هذه اآلية: التفريق بني املعاصي بعضها ذنوب وبعضها سيئات؛ وهو كقولنا: إا تنقسم إىل كبائر 

فالكبائر منها كربى ومنها صغرى، والصغائر منها  ,نهايوصغائر، والكبائر والصغائر ختتلف يف ذاا وختتلف فيما ب

  ما يقرب من الكبائر ومنها ما هو دون ذلك .



وقد  وتوفنا مع األبرار )) ((ملوت على طريق أهل اخلري؛ لقوهلم: سؤال اهذه اآلية الكرمية: جواز ومن فوائد 

وإمنا هو من باب الدعاء باملوت على  ,ذكرنا يف الدرس املاضي أن هذا ليس من باب الدعاء باملوت العاجل

   ن يستحضر ؟م ,وهي أن ميوت على ما مات عليه األبرار؛ وذكرنا هلذا نظائر ,صفة مطلوبة

   يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا )) ((قول مرمي: : الطالب

  صاب؛ : املعىن يا ليتين مت قبل أن أالشيخ

   أنت وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين )) ((وقول يوسف: : الطالب

  متام .: الشيخ

  وتوفنا مع األبرار )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على أهل الرب واإلحسان؛ لقوله: 

ألم  ربنا )) ((انظر إىل التكرار يف قوله:  ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيمة )) ((مث قال: 

ه؛ وتلذذ اإلنسان بعبوديته هللا عزوجل دليل م فهم عبيد, وإذا كان اهللا رأن يكون اهللا رم يتلذذون ذا التعبري

على كمال إميانه؛ ألنه كلما كان اإلنسان أذل هللا كان أكمل إميانا؛ وهلذا يكررون ربنا ربنا تلذذا ذا االسم 

  الكرمي .

أعطى، أتى مبعىن تى مبعىن ئتنا فهي مبعىن جئنا؛ آاآتنا مبعىن أعطنا خبالف  ربنا وآتنا ما وعدتنا )) ((وقوله: 

   ؛ واملصدر من أتى إتيان.وإيتاء ذي القربى )) ((قال اهللا تعاىل:  ,املصدر من آتى ؟ إيتاء جاء؛ ما

ت؛ ألن آت آلهذه موصولة وحملها من اإلعراب مفعول ثاين  :ما وآتنا ما وعدتنا على رسلك )) ((يقول: 

  تنصب مفعولني؛ أصلهما ؟ 

   ,من أخوات أعطى: الطالب

ت واخلرب فهو من أخوا ب مفعولني إن كان أصلهما املبتدأواخلرب؛ فالذي ينص : يعين ليس أصلهما املبتدأالشيخ

  واخلرب فهما من أخوات أعطى وكسا؛ فهذه من أخوات أعطى وكسا . ظن، وإن مل يكن أصلهما املبتدأ

 على رسلك )) ((أي عهدت به إلينا من الثواب اجلزيل على أعمالنا؛ وقوله:  ما وعدتنا على رسلك )) ((

على أيدي رسلك؛ فعرب بالرسل عن أيدي الرسل؛ ألن  :؛ والثاينمعنيني؛ أحدمها: على اإلميان برسلكحتتمل 

  اهللا به .ني مبا توعدهم املخالف , ووعدواوعدوا املؤمنني مبا وعدهم اهللا به ,الذي وعدهم هم الرسل أنفسهم

أي يوم يقوم الناس من قبورهم هللا  يوم القيمة )) (( أي تفضحنا وتذلنا؛ :ختزناوال تخزنا يوم القيمة ))  ((

عزوجل، ومسي هذا اليوم يوم القيمة ألمور ثالثة؛ األول: أنه يقوم الناس فيه من قبورهم هللا؛ والثاين: أنه يقام فيه 

  . األشهاد فيهالعدل؛ والثالث: أنه يقوم 



يعين سألناك يا ربنا أن تعطينا هذا ألنك ال ختلف امليعاد  م,تعليل لسؤاهل إنك ال تخلف الميعاد )) ((وقوله: 

وإمنا انتفى عنه إخالف الوعد لكمال صدقه وكمال قدرته؛ انتفى عنه خالف امليعاد لكمال صدقه  ,يعين الوعد

 ,اق؛ وإمنا أن يكون لعجز الواعد, كميعاد أهل النفعداوكمال قدرته؛ ألن إخالف الوعد إما أن يكون لكذب الو 

كمال الكذب والعجز؛ فهو لكمال صدقه و  أعين :أي أنه يفي لكن عجز؛ واهللا عزوجل قد انتفى يف حقه األمران

   مبعىن النفي، من الصفات السلبية. قدرته ال خيلف امليعاد؛ وهذه الصفة من الصفات السلبية، السليب يعىن

مرة أن صفات السلبية يراد ا شيئان؛ األول: انتفاء الصفة اليت نفيت؛ والثاين: إثبات كمال  وقد قررنا غري

, فاملعىن أنه كامل الصدق ال ضدها؛ يعين انتفى عنه هذا لكمال ضده هذا معىن؛ فإذا قلت: فالن ال يكذب

ا جمرد النفي وإمنا يراد ا إثبات  إن الصفات املنفية عن اهللا عزوجل ال يراد  :كذب؛ وهلذا نقوليوجد يف كالمه  

  كمال الضد .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي للداعي أن يكثر من الثناء على اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته ألن هذا من 

  وسائل إجابة الدعاء .

ذ لو كان عندهم شك ما إ ما وعدتنا )) وآتنا ((ومن فوائد اآلية الكرمية: كمال إميان هؤالء بوعد اهللا؛ لقوهلم: 

  سألوا هذا السؤال .

شك أن الرسل هم  وال على رسلك )) ((ومن فوائدها: أن الرسل هم الواسطة بني اهللا وبني خلقه؛ لقوله: 

بينهم وبني البشر إذا مل  التالؤمألنه ال ميكن  ,الواسطة بني اهللا وبني اخللق؛ ومن حكمة اهللا أن جعلهم من البشر

لو كان حممدا ملكا آلمنا به قال اهللا سبحانه  :من جنسهم؛ وهلذا قال اهللا تعاىل رادا على الكفار الذين قالوا وايكن

ال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي األمر ثم ال ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه وقالوا لو  ((وتعاىل: 

  يهم ما يلبسون )) .وللبسنا عل (( وحينئذ تعود املشكلة على زعمهم رجال ))

رسل مجع رسول وهذا ألن  على رسلك )) ((أكثر من رسول؛ لقوله:  مومن فوائد هذه اآلية: إثبات أن اخللق هل

  فالقرآن كله مملوء من قصص األنبياء. ,أمر معلوم، معلوم باليقني القطعي

ومعلوم أن قوم نوح مل  لمرسلين ))كذبت قوم نوح ا ((فإذا قال قائل: قد ورد اجلمع يراد به واحد كقوله تعاىل: 

  يكذبوا إال نوحا ؟

ولكن ملا كان تكذيب  ,؟ واحد فاجلواب عن ذلك أن نقول: إن هذه اآلية قد دلت على أن املرسل إليهم كم

ألن املقصود هو التكذيب باجلنس  كذبت قوم نوح المرسلين )) ((الرسول الواحد تكذيبا جلميع الرسل قال: 



اهللا يبعث الرسل كما قال تعاىل يف بيان تكذيب أن ال ميكن  :م كذبوا جبنس الرسالة وقالواال بالواحد؛ فكأ

  )) . ما أنتم إال بشر مثلنا (( :أنتم بشر مثلنا :األمم أم يقولون لرسلهم

 ((من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن هؤالء األبرار يؤمنون بيوم القيمة ومبا يلحق الناس به من الذل واخلزي؛ لقوله: 

  وال تخزنا يوم القيمة )) .

بل إن اخلوف من  وال تخزنا يوم القيمة )) ((أن اخلوف من عذاب اهللا ال ينايف الرب؛ لقوهلم: ومن فوائدها: 

  مبا أخرب اهللا به. هألنه يزيد تصديق يزيد الرب؛ عذاب اهللا

  )) .إنك ال تخلف الميعاد ((ومن فوائد اآلية الكرمية: كمال صدق اهللا وقدرته؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

  ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ال خيلف امليعاد أبدا .

وقد  )) ون ذلك لمن يشاءإن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما د ((فإن قال قائل: يرد على هذا قوله:  

  ؟منامأي:  ) قتاتال يدخل الجنة  (توعد اهللا سبحانه تعاىل العصاة مبا يستحقون من الذنوب مثل: 

 الصدق والقدرة فإن عفوه عمن استحق العقاب ال فاجلواب: أننا مىت قلنا إن هذا النفي يراد به بيان كمال اهللا يف

هو قادر؛ ولكنه كمال فوق كمال؛ فإن العفو عن االنتقام مع القدرة كمال، قال اهللا  يعينخالفا للوعد إد يع

  إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اهللا كان عفوا قديرا )) . ((تعاىل: 

استجاب مبعىن أجاب، كما قال  ))... فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم  ((قال اهللا تعاىل: 

فاستجاب  ((أي أجام اهللا؛ وقوله:  ,فهي مبعىن اإلجابة (( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة )): تعاىل

ألم   فاستجاب لهم ربهم )) ((مل يقل: فاستجاب هلم اهللا، بل قال:  ,انظر إىل هذا التلطف م لهم ربهم ))

  .استجاب هلمالذي ما زالوا يدعونه يعين فهذا الرب  ,كانوا يدعون بربنا

عمل عامل  (( :أي ال أهدر وال أفوت :أين ال أضيعأني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ))  ((

هذه  من ذكر أو أنثى )) ((بل أويف كل عامل ما يستحق؛ وقوله:  منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ))

  ؟ أن من بيانية. أيش ,بيان لعامل؛ وهلذا نقول: إن معىن من

للذكر ما ثبت  ,يعين بعضكم من بعض يف العمل والثواب؛ فأنتم جنس واحد بعضكم من بعض )) ((قوله: و 

وقال يف سورة التوبة:  بعضكم من بعض )) (( :قال هناتأمل كيف وما ثبت لألنثى ثبت للذكر؛ و  ,ثبت لألنثى

ألن املراد باآلية يف النصرة؛ فكل مؤمن فهو ويل ألخيه ناصر  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )) ((

وليسوا أولياء بعضهم  المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض )) ((له؛ وقد قال يف مقابلها يف املنافقني: 

   .توىل بعضهم اآلخر خبالف املؤمننيألم أعين املنافقني ال ي ,لبعض



أقل من هذا؛ قد يستجاب هلم حال قد يستجيب اهللا عزوجل ولو ب؟ على كل هذه هي مخس مرات : الشيخ ...

  , لكن حتتاج إىل تأمل يف الواقع. ربنا ربنا :وقد يقول ,بأقل من هذا

  الوعيد هل خيلف ؟ : السائل

  . خيلف الهذا الذي خيلف لكن الوعد و  ,أي نعم: الشيخ

بعد  ))وما أنا بظالم للعبيد يبدل القول لدي ما  ((: يف سورة ق تعاىل لكن أحسن اهللا إليك قول اهللا: السائل

   ؟أن وعدهم بالنار وهددهم 

  والكافر ال خيلف اهللا وعيده؛ العاصي خيلفه كرما؛  ,كفرهمألن هؤالء مستحقون للنار ل: الشيخ

  يا شيخ ؟ على التفريق دليل ال : ما هوالسائل

  ذلك لمن يشاء )) .إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون  (( :واضح: الشيخ

فهل  ,الصاحل الرجلوكذلك التوسل بدعاء  الصخرةإذا كان التوسل باألعمال الصاحلة جائز كأصحاب : السائل

   ؟ ...بعمل رجل صاحل جيوز أن يتوسل 

و توسل بالعمل الصاحل من ل ,املدعو له ه الصاحل عمل الداعي العملإىل اهللا سبحانه وتعاىل بل يتوس : هوالشيخ

للهم إن هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك قد قام بأمرك أمر ا:  ...عند  يعين لو قلت مثال , يصحاملدعو له مل

م أقول: إن هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك قا , لكن لوباملعروف وى عن املنكر فاغفر يل، هذا ال بأس به

هل  ,يت وسيلة ملغفرة اهللا له أي للداعيامله الصاحل بطاعتك أمر باملعروف وى عن املنكر فاغفر يل؛ فجعل عمل

  يصح ؟ هذا ال يصح .

  تصدق على العلماء أو طلبة علم أو ما أشبه ذلك . :هذا ال بأس به مثل ما نقول: الشيخ ...

   الوسائل الكونية ما هو الضابط فيها ؟: السائل

وسل به؛ فمثال االستشفاء بالشرع أو بالتجارب بأنه وسيلة يت نفس الشيء، الوسائل الكونية ما ثبت: الشيخ

؟ وسيلة شرعية؛ واالستشفاء  بة السوداءاحل؟ شرعية أو غري شرعية ؟ شرعية؛ واالستشفاء ب وسيلة أو ال بالعسل,

   .الكوين باألمورلكن نعرف أا أفادت؛ هذا من باب التوسل و عليه الشرع  ينصباألدوية اليت حنن جنرا ومل 

   هل تدل على الطب ؟ فاستجاب )) (( :السني يف: السائل

 ,الطلب على كما استغفر تدل  ,لطب حبسب السياقتدل على اأحيانا ما و لطلب : أحيانا تدل على االشيخ

  ر .اكبستطلب االيعين ليس معىن استكرب  ,استكرب ما تدل على الطلب

  من جباهه أو مبنزلته فما حكمه ؟ يؤ  اه الرسول الذي يقصد منه أنهجبالذي يتوسل : السائل



  ملاذا مل يقل: اللهم إين أسألك بإمياين مبنزلة نبيك عندك ؟ : الشيخ

  : اختصارا, السائل

يريدون جاه  ,ال يريدون ما قلتتراهم اه اجلالذي يتوسلون ب: ال خيتصره ألن فيه إيهاما, ولكن أكثر الشيخ

أذهب إليه  ,هذا الرجل له جاه عند امللك أتوسل به :كما تقول  ؛فهو يشفع لك يرون مادام له وجاهة ,الرسول

نقول إذا كانت نيتك صحيحة ففيما بينك وبني  ...لك جاه عند امللك أريد منك كذا وكذا  : يا فالنوأقول له

  للناس الناس ما يفهمون هذا الشيء . هالكن ال تظهر  ,ربك صحيح

  العباس مع أنه أفضل من العباس ؟ : ما السبب الذي جعل عمر يتوسل بدعاء السائل

   وضح . : ما اجلواب ؟ قال: بعم نبينا,الشيخ

  .: أليس األعمال الصاحلة تدخل يف مسمى اإلميان السائل

  : إال تدخل يف مسمى اإلميان, لكن عند التفصيل يكون اإلميان بالقلب واألعمال الصاحلة باجلوارح. الشيخ

  التفرقة بني التوسل باإلميان والتوسل باألعمال الصاحلة  : فغما وجهالسائل

  : وبالعمل الصاحل, ألن أصحاب الغار مل يتوسلوا باإلميان توسلوا بالعمل الصاحل.الشيخ

   ...: التوسل بنعمة اهللا على اإلنسان السائل

  : أليس من أفعال اهللا هذا.الشيخ

  يا رسول اهللا أغثنا كفر هذا . :أي معلوم لو أحد يقول: الشيخ ...

فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو  (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم 

نهار ثوابا من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب ال يغرنك سيئاتهم وألدخلنهم جنات تجري من تحتها األ

تقلب الذين كفروا في البالد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات 

  )) . تجري من تحتها األنهار خالدين فيها نزال من عند اهللا وما عند اهللا خير لألبرار

أظن ما سبق ال حيتاج  فاستجاب لهم ربهم )) ((ان الرجيم؛ قال اهللا تباك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيط: الشيخ

   يعين أخذنا فوائدها ؟ ,إىل إعادة

  ؟  آتنا )) (( معىن: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك )) ((قوله: ولنناقش يف : الشيخ

  أعطنا؛ : الطالب

  تنا ؟ : واالشيخ



  جئنا : الطالب

  طيب.: الشيخ

   ؟ يف هذه اآلية ما مها ,اآلية وغري اآلية هي تنصب مفعولنيهذه أتى يقولون إا تنصب مفعولني ؟ يف : الشيخ

  وصولة؛ هذا أي مفعولني ؟ املاألول: ما : الطالب

  األول؛ : الطالب

  والثاين ؟ : الشيخ

  حمذوف، : الطالب

  .؟ثاين حمذوف: الالشيخ

  ؛ نا: آتنا يفاملفعول األول : الطالب

  والثاين ؟ : الشيخ

  ، املوصولةما : الطالب

  متام .: الشيخ

  واخلرب ؟  عوالن أصلهما املبتدأهل هذان املف: الشيخ

  واخلرب  : ليس أصلهما املبتدأالطالب

  واخلرب ما الذي ينصب مفعولني أصلهما املبتدأواخلرب ؟  : طيب, إذا مىت يكون أصلهما املبتدأالشيخ

  .: ظنالطالب

  متام.: ظن وأخواا. الشيخ

   ؟على رسلك ))  ((ما معىن  على رسلك )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  لسام يعين على : الطالب

  ألسنة الرسل وأيدي الرسل .: على الشيخ

   ...ما هو الذي وعدهم على لسان رسلهم ؟ : الشيخ

   أخزاه اهللا ويش معناها؟ قيل:ما معىن اخلزي ؟ يعين إذا  وال تخزنا يوم القيمة )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  فضحهم ، : الطالب

   اخلزي الفضيحة والذل . : فضحه وأذله,الشيخ

  هذه من الصفات ؟  إنك ال تخلف الميعاد )) ((قوله: : الشيخ



  السلبية؛ : الطالب

   ؟تتضمن .نعم: الشيخ

  كمال الضد؛   :؛ الثاينشيئان: األول: نفي إخالف امليعاد عن اهللا عزوجلتتضمن : الطالب

  ما هو الضد : الشيخ

   والوعد الصدق: الطالب

  وغري ؟  ,كمال الصدق: الشيخ

  .قدرة : الالطالب

   ...ملاذا قلنا إا تتضمن كمال الصدق والقدرة ؟  كمال الصدق والقدرة.  ,صح: الشيخ

والذين  ((مبعىن أجاب كقوله تعاىل: : استجاب فاستجاب لهم ربهم أني ال أضيع )) ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

ومل يقل: اهللا؛ ألن املوقع هنا يقتضي  ربهم )) ((أي أجابوا له؛ وقوله:  استجابوا لربهم وأقاموا الصالة ))

الربوبية وهي هنا ربوبية خاصة؛ ألن ربوبية اهللا تنقسم إىل قسمني: عامة وخاصة؛ وقد اجتمع القسمان يف قوله 

ومقتضى الربوبية العامة مطلق التصرف؛ ومقتضى  برب العالمين رب موسى وهارون )) قالوا آمنا ((تعاىل: 

الربوبية اخلاصة النصر والتأييد واللطف وغري ذلك مما يقتضي عناية خاصة؛ الربوبية هنا من أي القسمني ؟ من 

  اخلاصة .

عمل  أني ال أضيع ((ال: هذا بيان املستجاب، ما الذي استجاب ؟ ق استجاب لهم ربهم أني ال أضيع )) ((

عمل  ((بل أحتسب؛ وقوله:  هيعين ال أهدر  :ال أضيع عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ))

يعين أي عمل قل أو كثر فإن اهللا تعاىل ال يضيعه؛ وهذا كقوله  ,عمل هنا مضاف فيقتضي العموم عامل ))

وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا  ((وكقوله:  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) ((تعاىل: 

  حاسبين )) .

يعين سواء كان العامل ذكرا أو أنثى  ,هذه بيان لعامل؛ فمن هنا بيانية بيان للعامل من ذكر أو أنثى )) ((وقوله: 

.  

والمؤمنون  ((يعين يف الدعاء واستجابته؛ أما يف املناصرة فقد قال اهللا تعاىل:  بعضكم من بعض )) ((مث قال: 

لكن يف باب العمل واالستجابة هلم والثواب بعضهم من بعض ال فرق بني والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )) 

  الذكر واألنثى .



 ((هذه مخسة أوصاف؛  فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا )) ((مث قال: 

أخرجوا من ديارهم  وأخرجوا من ديارهم )) ((يعين هجروا بالدهم وخرجوا منها إىل بالد اإلسالم؛  هاجروا ))

 ,إما مباشرة بأن طردوا من البالد أو بالتضييق عليهم حىت خيرجوا؛ ألن اإلخراج من البالد قد يكون مباشرة يطرد

أشد؛ ألن الثاين ميكنه أن يصرب ويتحمل  األول، األولال, وقد يكون بالتضييق عليه حىت خيرج؛ وأيهما أشد ؟ 

يطرد هذا أشد؛ وهلذا قال أهل العلم ويبقى يف بلده؛ لكن الطرد ميسك و  ,ويهرب أحيانا ,خيتفي أحيانا ,وال خيرج

فإنه ال خيرج من احلرم وال  ,فيمن فعل ما يوجب احلد من زنا أو غريه مث جلأ إىل مكة إىل احلرم خصوصا احلنابلة

عليه فال يؤاكل وال يشارب وال  ولكنه يضيق ومن دخله كان آمنا )) (( :حلد يف احلرم ألنه جلأ إليهيقام عليه ا

قيم عليك احلد فال؛ إذا هناك : اخرج لنيبايع وال يكلم حىت تضيق عليه األرض وخيرج؛ أما أن خيرج بالقوة ويقال

  . مواسطة التضييق عليهأخرجوا بالفعل يعين بالقوة واملباشرة أو من أخرجوا بمن فرق بني 

دار املستأجرة مثال الفإن  ,سواء بأجرة أو بغري أجرة ديارهم يعين اليت يسكنوا أخرجوا من ديارهم )) ((وقوله: 

  تسمى دارا لإلنسان .

كما حصل للنيب   ,يعين مع أم أخرجوا حصل هلم أذية يف سبيل اهللا أي يف دين اهللا  وأوذوا في سبيلي )) ((

صلى اهللا عليه وسلم حني كان ساجدا حتت الكعبة فذهب قوم من قريش وأتوا بسلى اجلزور ووضعوه على ظهره؛ 

  هو مل يضره لكنه أذية له؛ وفعل أيضا يف كثري من الصحابة من األذى ما هو معروف بالسرية . ,هذا إيذاء

إذا  فالقراءات وقتلوا وقاتلوا )) ((قراءة، قراءة الثانية:  ا ))لو قاتلوا وقت و  (( :يف عندي لوا ))وقاتلوا وقتِ  ((

واملعىن ال خيتلف اختالفا   وقتلوا وقاتلوا )) ((والثالثة:  لوا ))وقاتلوا وقت  ((الثانية:  وقاتلوا وقتلوا )) ((ثالث: 

 ,فهذا يعين االستشهاد )) قتلوا ((هم قاتلوا الكفار؛ وأما قوله:  ,اجلهاد عينيفهذا  قاتلوا )) ((؛ أما قوله: كبريا

قاتلوا  ((هي هي لكنها تقدمي وتأخري؛ وأما قوله: ف قتلوا وقاتلوا )) ((قتلهم الكفار يف سبيل اهللا؛ وأما قوله: 

 فالتقتيل أشد من جمرد القتل . قتلوا تقتيال )) ((فهي أشد كما قال تعاىل:  لوا ))وقت  

 فالذين هاجروا )) ((يف قوله:  خرب مبتدأ ألكفرن )) ((يف قوله:  اجلملة ))... ألكفرن عنهم سيئاتهم  ((

  ؟  ولكنها مجلة مؤكدة بثالثة مؤكدات

  الالم والقسم ونون التوكيد؛ : الطالب

  . ا حصل هلم من هذه األشياءمبأي  ألكفرن عنهم سيئاتهم )) ((: الشيخ


